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Internet em qualquer lugar
Por Tabata Pitol

J á faz 13 anos* que a implantação da internet no Brasil

revolucionou a forma como as pessoas se informam,

trabalham e se entretêm. Agora, é a própria internet que está

sofrendo uma revolução. Se antes, para ter acesso à rede, era

preciso um computador plugado a um monte de fios, com a

chegada do 3G ao Brasil já é possível acessar a web livremente,

seja pelos celulares de terceira geração ou pelo modem

portátil. O equipamento, que já é comercializado por Claro, TI M

e Vivo em São Paulo, permite navegar na rede de qualquer

lugar, mesmo que fora da cidade ou do estado onde se reside.

Com o mini-modem, a internet banda larga fica disponível no

carro, em shoppings, hospitais e qualquer outro lugar que o

portador do aparelho desejar. Melhor pagando um único

plano, é possível acessar em casa e no escritório.

Um levantamento da consultoria IDC revela que,

atualmente, 9% dos 8,1 milhões de usuários de banda larga no

Brasil já usam a internet móvel, e esses números devem crescer

ainda mais. Em maio deste ano, durante a 7° edição da Tela Viva

Móvel, o diretor de Desenvolvimento de Negócios do Google

Brasil, Leonardo Tristão, afirmou que, em cinco anos, o número

de usuários que acessam a rede via dispositivos móveis vai

ultrapassaros que acessam de forma convencional. De acordo

com o Ibope/Nef Rating, atualmente 40 milhões de brasileiros

acessam a web de pontos fixos.

HORA DE MUDAR

No entanto, antes de substituir a internet de sua casa

e/ou escritório, é preciso pesar os prós e contras dessa nova

tecnologia. Se a mobilidade e o acesso rápido seduzem quem

não consegue viver longe da rede, a velocidade,limitada e as

áreas de sombra (localidades em que ainda não há o sinal 3G)

podem decepcionar. Na TIM, que oferece o serviço em mais de

mil municípios, a velocidade de tráfego de dados não

ultrapassa 250 kbps na rede móvel Edge, enquanto nos locais

onde a rede opera no padrão GPRS, a velocidade é de 40 kbps.

Pela Vivo, nas áreas com rede CDMA 1xRTT, a velocidade

média de conexão é de 60 a 100 kbps. Já nos municípios com

CDMA EVDO, a velocidade fica entre 300 e 700 kbps. No

entanto, a operadora - que atende 1.900 cidades - afirma que

as condições climáticas, o uso compartilhado do sistema para

voz e a quantidade de usuários simultâneos podem afetar o

fluxo de dados.

* De acordo com a Abranet (Associação Brasileira de Provedores de internet), a

Embratel lançou o serviço definitivo de acesso comercial à Internet em 1995.

As velocidades mais altas oferecidas são da Claro, com

pacotes de 250 kbps até 1 mbps. No entanto, essas velocidades

podem não funcionar efetivamente. De acordo com a

coordenadora institucional da Pro Teste (Associação

Brasileira de Defesa do Consumidor), Maria Inês Dolcci, a

instituição recebe diversas reclamações referentes à

velocidade contratada e à velocidade que o usuário realmente

consegue utilizar. "Quando você contrata internet banda larga

para o PC, consegue checar se a velocidade que chega é a

mesma que está no contrato. É possível também checar a

velocidade da internet móvel e isso é fundamental, porque se

por qualquer motivo o consumidor tiver algo diferente do que

está no contrato, ele tem o direito de ser ressarcido pela

empresa, seja por meio de descontos na fatura ou até alguns

meses grátis do serviço", orienta.

NÃO É WI-FI

É comum as pessoas confundirem o Wi-Fi com a internet

móvel. No entanto, uma coisa pouco tem de igual à outra, já que

a internet via Wi-Fi origina-se em um ponto fixo, que tem um

limite de abrangência. É comum que aeroportos, cafeterias,

livrarias, entre outros lugares, possuam um ponto de acesso

(chamado de hotspot) que opere uma rede sem fios, permitindo

que qualquer laptop com placa de acesso a essa tecnologia

utilize o sinal, desde que esteja dentro do raio de alcance. Já na

internet móvel, o internauta não depende de nenhum ponto

fixo, já que carrega o modem consigo, podendo acessar a

qualquer hora, em qualquer lugar.
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